
Uit liefde voor de Paarden
Door Joey Philips

Ik was zo’n kind dat vanaf de geboorte al helemaal paardengek 
was. Misschien ook niet zo vreemd als je een Boogschutter 
bent. Vanaf mijn vierde reed ik al pony en was ik wekelijks in 
de manege te vinden. Mijn juf van de lagere school werd er 
moedeloos van. Iedere keer dat we een vrije opdracht kregen 
tekende ik een paard. En als je me vroeg wat ik wilde worden 
dan was het steevast ‘dierenarts!’ De dierenarts ben ik nooit 
geworden, ik had absoluut geen talent voor bètavakken, maar 
de liefde voor paarden is altijd gebleven. Ik heb tweeëntwintig 
jaar van mijn paard Vince mogen genieten die ik kreeg toen ik 
zestien was. Het laatste jaar van zijn leven was hij erg ziek en ben 
ik me meer in de gezondheid van paarden gaan verdiepen. Ik 
geloof dat zijn ziekteproces de kiem heeft gelegd voor mijn 
verdere carrière. 

In 2009 las ik de boeken van Linda Kohanov en werd geraakt 
door haar diepzinnige verhalen over paarden en de levens-
tocht die zij had gemaakt om te komen tot waar ze nu is; één  
van de meest gerespecteerde paardencoaches ter wereld. 
Dat was zo inspirerend, die verbinding met paarden wilde ik 
ook, maar hoe dan? Gelukkig kwam Kathy Pike naar België, 
zij was door Kohanov opgeleid en ik hoopte dat zij mij verder 
zou kunnen helpen. Ik ging naar haar workshop, niet helemaal 
wetend wat ik kon verwachten. In die week leerde ik voor het 
eerst écht contact maken met mijn lichaam; door eenvoudige 
oefeningen kom je erachter waar er spanning zit in je lichaam 
en welke emotie(s) je eraan kunt koppelen. 

Kathy begeleidde mij in twee sessies met twee verschillende 
paarden. Voordat je de ruimte in ging waar het paard stond 
moest je je Heart’s Desire uitspreken. Dus datgene wat je het 
liefste wilde weten. Mijn vraag was ‘wat ik met de paarden kon 
doen’, want ik wist dat ik graag met paarden wilde werken, 
maar hóe was mij nog niet duidelijk. Bij iedere sessie kwamen 
de paarden naar mij toe en begonnen mijn handen te likken. Ik 
was nogal sceptisch en zei tegen Kathy “Nou ik heb zeker zou-
te handen of zo, dat ze dat lekker vinden?” Kathy zei “Nee, de 
paarden laten je zien dat je met je handen moet gaan werken.” 

Na die week werd het mij ook duidelijk dat ik niet iets met 
mensen wilde doen, zoals coaching met paarden, maar dat ik 
juist iets voor de paarden zelf wilde gaan doen. Terug in Ne-
derland liep ik een dag mee met een osteopaat en zij liet mij 
de energiestroom in het paard voelen. Ik was meteen om en 
besloot dat ik met craniosacraal therapie wilde gaan werken. 

Houding of aangeboren?
Na enig onderzoek kwam ik op het spoor van de Amerikaanse 
Maureen Rogers. Zij is pionier op het gebied van paardencra-
nio en ik wist dat ik bij haar moest zijn. Een belangrijke les die 
Maureen mij leerde is dat er een verschil is tussen houding en 
bouw van het paard. Houding is de manier waarop een paard 
zijn lichaam organiseert of hoe het staat. Bouw wordt bepaald 
door erfelijke eigenschappen die zijn verkregen door fokke-

rij, zeg maar de ras-typische eigenschappen. Onder erfelijke 
eigenschappen vallen kenmerken zoals kleur van de vacht, 
positie van de ogen, vorm van de neusvleugels en oren, en 
dichtheid en lengte van de botten. 

En dan heb je nog de stand. De deskundigen zeggen bijvoor-
beeld dat wanneer de voorbenen achter de schouder staan 
(onderstandig), of wanneer de achterhand hoger is dan de 
schofthoogte (overbouwd), dat dit bij de bouw van het paard 
hoort.  Deze kenmerken worden volgens hen erfelijk bepaald. 
Maar ik weet nu dat deze eigenschappen te maken hebben 
met de houding van het paard. En de houding van het paard 
wordt beïnvloed door tal van zaken en kan dus veranderen. 
(Afbeelding1)

Afbeelding 1) Renpaard in Zuid Afrika. Voor de 1e behandeling was de 
achterhand hoger dan de schoft, voorbenen achter de schouder. Harde 
schouderlijn en gespannen nek. Na 2 behandelingen lichaam over het geheel 
zachter en achterhand gezakt. Voorbenen recht onder de schouder.

44



RUBRIEK

Invloeden op de balans
Net als mensen kunnen paarden lichamelijke blokkades heb-
ben. Ze raken sneller uit balans omdat wij ze op onnatuurlijke 
manieren belasten en huisvesten. Ik kom op veel stallen waar 
de paarden, vooral in de winter, uren binnen staan. Het opge-
sloten staan en gebrek aan sociaal contact zorgen voor ziek-
te, stress en aantasting van biomechanica. Het begint bij het 
veulen. Pas tussen één en anderhalf jaar is het occipitale bot 
volledig gefuseerd. Maar jonge veulens worden met halster 
om geleid en in de wei gedaan waar soortgenoten er vaak aan 
gaan trekken, of het veulen kan vast komen te zitten aan de 
omheining. Zo’n extreme druk op een onvolgroeide schedel 
heeft later gevolgen voor het volwassen paard. 

Ook neusriemen en bitten geven druk op de schedel. Vaak 
probeert het paard ruimte te maken in de mond om het bit te 
ontwijken, maar door de neusriem wordt dat verhinderd. Zo 
ontstaat er spanning op de schedelbotten en met name op de 
masseter en temporalis spieren. 

Dan heb je nog het gewicht van de ruiter en zadels die vaak 
niet goed passen. Andere zaken die invloed hebben zijn tand-
arts, chirurgie en het beslaan van de voeten. IJzers verhinderen 
bijvoorbeeld een goede doorbloeding van voeten en benen.

Als de druk te groot wordt ontstaan er blokkades. Het paard 
stroomt niet meer goed door, maar zal alles doen om in ba-
lans te blijven. Het gaat dan compenseren waardoor er een 
verkeerde houding ontstaat. Wanneer een paard jarenlang 
compenseert raken spieren, pezen en gewrichten overbelast. 
Bijna alle paarden hebben in min of meerdere mate compen-
satie patronen. Een veel voorkomend probleem is het hoofd-
schudden, ook wel headshaking genoemd. Paarden schudden 
dan alsof ze een zenuwtik hebben. Bijna alle paarden die ik 
daarvoor behandel hebben een vorm van schedelcompressie. 
Door constante druk die paarden op hun hoofd ondervinden 
veranderen schedelbotten van vorm en plaats waardoor ze-
nuwen en bindweefsel beklemd raken. Ook de bloedtoevoer 
wordt beïnvloed. Vaak voel ik dat het occipitale bot is inge-
drukt en scheef zit; dit komt meestal door het blijven hangen 
aan het halster. Paarden worden vastgezet aan een touw, kun-
nen schrikken en raken in paniek. Het volle lichaamsgewicht 
van rond de 700 kilo hangt dan aan het halster en deze druk 
werkt in op het achterhoofd. Met enig geluk breekt het halster 
of het touw, maar vaak ook niet. Dan heb je nog valpartijen en 
de paarden die hun hoofd of neus in de stal of trailer stoten. 
Je ziet bij de paarden met schedelcompressie dat de ogen en 
neusgaten niet symmetrisch zijn. Schedelcompressie leidt tot 
gedragsproblemen en beïnvloedt de zintuigen en biomecha-
nica. Craniosacraal therapie ontspant het bindweefsel zodanig 
dat de schedelbotten weer op hun plek kunnen schuiven en 
hun oorspronkelijke vorm aannemen. (Afbeelding 2)

Evaluatie
Wanneer ik voor het eerst een paard zie begin ik met een eva-
luatie en vraag de eigenaar het paard even aan de hand te 
laten lopen. Door rondjes te stappen kun je zien of de ach-
terbenen goed meekomen en wat er wel of niet vloeiend be-
weegt in het lichaam. Vervolgens kijk ik naar de ademhaling, 
vaak is deze oppervlakkig in plaats van dat het paard de hele 
ribbenkast gebruikt. Daarnaast voel ik de beweeglijkheid van 
de nek en of de kauwspieren gespannen zijn. Ook de gelijkma-
tigheid van de spieren is belangrijk. Wanneer bijvoorbeeld de 
temporalis spieren niet gelijk zijn kan dat duiden op een ge-

bitsprobleem. Ik neem foto’s van het hele lichaam en ook van 
het hoofd. De foto’s geven veel informatie en zijn een goed na-
slagwerk om de voortgang te volgen. Voor de eigenaar zijn de 
foto’s ook belangrijk. Die realiseert zich vaak pas later aan de 
hand van de beelden hoe het paard qua houding is veranderd. 
Bij het hoofd is het met name belangrijk om te kijken of de 
ogen en neusgaten symmetrisch zijn en ook te voelen op ge-
lijkmatigheid van de botten. Paarden lopen de meest wonder-
lijke verwondingen op waardoor de schedelbotten van positie 
kunnen veranderen. Spanningspatronen in de schedel worden 
gespiegeld in de achterhand en andersom, dus is het van be-
lang om altijd het hele lichaam te behandelen. De uitdrukking 
van het paard is ook belangrijk, een zware frons verraadt pijn. 

Behandeling
Ik maak altijd eerst kennis met het paard door in een rustige 
energie ernaast te gaan staan. Dan wacht ik totdat het paard 
mij benadert. Ik begin meestal bij het heiligbeen zodat het kan 
wennen aan de aanraking en werk dan langzaam naar de hals 
en het hoofd toe. Over het algemeen kom ik daar de meeste 
spanning tegen. Sommige paarden blijven rustig staan en dan 
kun je ongestoord werken. Anderen kunnen heftig reageren 
waardoor je alles twee keer zo langzaam moet doen. Het is be-
langrijk om het paard steeds de gelegenheid te geven om al-
les te verwerken. Wanneer ik het paard aanraak bouwt er zich 
eerst spanning op, de ogen gaan wijd open, soms moet het 
paard lopen en dan loop ik mee totdat het weer ontspant. Dan 
volgt de ontwinding, de ogen worden zachter en gaan dicht, 
het paard gaat likken en kauwen en vaak ook geeuwen en uit-

rekken. Dit proces herhaalt zich steeds opnieuw. Op plekken 
waar er veel spanning is, is de reactie groter. Soms kun je een 
gebied niet aanraken en moet je er eerst omheen werken.

Het werken met craniosacraal therapie is dankbaar. De paar-
den veranderen en worden zachter in hun lichaam, de pijnlijke 
uitdrukking verdwijnt uit hun ogen. De houding en het gedrag 
veranderen. Paarden die eerst paniekerig overal doorheen lie-
pen raken meer geaard en hebben meer respect voor hun om-
geving. Paarden die voorheen afgesloten waren, worden weer 
wakker. Ieder paard kan baat hebben bij een craniosacraal be-
handeling, juist omdat alle paarden hun hele leven door druk 
ondervinden op de schedel. 

Afbeelding 2) Headshaker met schedelcompressie. Ogen 
en neusvleugels zijn voor de 1e behandeling niet symme-
trisch. Na 3 behandelingen staan ogen en neusvleugels 
weer gelijk. Paard is gestopt met hoofdschudden.



Relatie en reactie
Wanneer ik een paard behandel blijft de eigenaar niet onop-
gemerkt. Het komt regelmatig voor dat er een wisselwerking 
is tussen de twee. Als het paard te onrustig is, dan vraag ik 
of de eigenaar wat afstand wil nemen of dat iemand anders 
het paard vasthoudt. In de sessies van Kathy Pike ondervond 
ik immers zelf hoe dieren onze emoties spiegelen en anders-

om. Het is een klassiek voorbeeld, de drukke carrièrevrouw die 
ook nog een gezin runt en dan aan het einde van de dag even 
komt ‘ontladen’ bij haar paard. Sommige paarden kunnen niet 
veranderen zolang de eigenaar in een onrustig patroon blijft 
hangen. Ik was al een tijd op zoek naar een manier om deze 
reactie te beïnvloeden en om die vaak negatieve escalatie tus-
sen mens en dier te doorbreken.

Vorig jaar kwam de Trust Technique op mijn pad, een methode 
die ontwikkeld is door James French. Met deze meditatietech-
niek verlaag je je denkactiviteit waardoor alles rustig wordt. 
Het is een plek in het hier en nu waar mens en dier beter naar 
elkaar kunnen luisteren en waar ruimte is voor vertrouwen. De 
Trust Technique erkent dat mensen en dieren emoties delen, 
en dit kan op drie manieren: Een mens reageert op een ge-
traumatiseerd dier, een dier kan reageren op een mens die 
trauma of stress ervaart, en soms hebben mens en dier een 
vergelijkbaar trauma meegemaakt en ervaren ze allebei stress 
en versterken ze elkaar in dezelfde emoties.

Door gebruik van de Trust Technique ontstaat er rust en wordt 
de vicieuze cirkel van reactie doorbroken. In deze diepe ont-
spanning kunnen dieren fysieke en mentale stress loslaten. Dit 
geldt overigens ook voor mensen. Ik leer deze methode nu 
aan eigenaren die een diepere relatie met hun dier willen ont-
wikkelen. Wanneer de eigenaar de Trust Technique regelmatig 
beoefent met zijn paard, versnelt het hele genezingsproces 
en hebben de craniosacraal behandelingen nog meer impact. 
(Afbeelding 3)

ADVERTENTIE

Afbeelding 3

Joey Philips is craniosacraal therapeut voor 
paarden. Daarnaast is zij Trust Technique® Prac-
titioner. Meer informatie op: 
www.joeyphilips.com
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